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Zakres 1: Wyposażenie  

Lp Nazwa przedmiotu Ilość  J.M. Specyfikacja 

1 
Zestaw wyprawka dla 15 
osób 

15 zestaw 

zestaw wyprawka dla 15 osób                                                                                                    
minimalne wymagania                                                                                                                    
Zestaw  dla  grupy 15 osób powinien zawierać : 
• Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark. - 2 opak. 
• Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 ark.- 1 opak. 
• Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol. - 1 opak. 
• Brystol A3/100 ark. biały - 1 opak. 
• Brystol mix A4/ 100 ark. 10 kolorów - 1 opak. 
• Kredki - zestaw stolikowy - 3 opak. 
• Folie piankowe, 15 arkuszy - 1 kpl. 
• Tektura falista, 10 arkuszy - 1 kpl. 
• Papier szary A3, 20 arkuszy -1 kpl. 
• Bibuła mix kolorów, 15 rolek - 1 kpl. 
• Nożyczki przedszkolne, 10 szt.- 2 kpl. 
• Klej czarodziejski - 500 ml 
• Tempery 6 kolorów x 500 ml - 1 kpl. 
• Mix pędzli duży - 25 szt. -1 kpl. 
• Kolorowe druciki 100szt. rożne kolory - 1 kpl. 
• Plastelina zestaw różne kolory - 2,8 kg -1 opak. 
• Teczka szkolna z gumką A4 - 15 szt. 
• Zestaw gumek, 24 szt. - 1 kpl. 

2 Zegar organizujący czas 1 sztuka 

Zegar organizujący czas                                                                                                                   
minimalne wymagania                                                                                                                             
-zegar powinien pozwalać zrozumieć dzieciom długość upływającego czasu.                               
- powinien posiadać specjalną tarczę i mechanizm zegara powinien pozwalać zilustrować 
dzieciom przedział czasowy: 5-, 10-, 15- i 30-minutowy. Podczas pracy określamy "czerwony, 
zielony, niebieski czy żółty czas" na wykonanie zadania, ustawiając ręcznie wskazówkę na 
początku odpowiedniego koloru. 
-śr. min.36 cm                                                                                                                                            
-atest CE 

3 
Duża skrzynia do zabawek 
do piasku 

1 sztuka 

Duża skrzynia do zabawek do piasku                                                                                      
minimalne wymagania                                                                                                                                
- wykonana z tworzywa sztucznego.                                                                                                      
- wym. min. 124 x 55 x 62,5 cm                                                                                                               
-min. maksymalne obciążenie 220 kg                                                                                                   
- maksymalna ładowność wnętrza skrzyni 50 kg                                                 

4 LINA do przeciągania 1 sztuka 

Lina do przeciągania                                                                                                                       
minimalne wymagania                                                                                                                            
-lina bawełniana.                                                                                                                                      
Do ćwiczeń równowagi i koordynacji ruchowej                                                                                      
- dł. min.10 m                                                                                                                                             
- śr.min. 2 cm                                                                                                                                             
-atest CE 

5 Odkurzacz 1 sztuka 

Odkurzacz                                                                                                                                     
minimalne wymagania                                                                                                                             
-poziom hałasu [dB]: do 85 
Moc silnika [W]:750 -  890 
Typ filtra: Wylotowy EPA E11 lub antybakteryjny 
Pojemność pojemnika/worka [l]: min.3.5 
Zasięg pracy [m]: min.9, regulacja mocy ssania,wąż flexi, parkowanie pionowe, 
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6 
Materace do ćwiczeń 3 – 
częściowe (do zajęć 
terapeutycznych) 

2 sztuka 

Materace do ćwiczeń gimnastycznych                                                                                         
minimalne wymagania                                                                                                                            
-materac do ćwiczeń gimnastycznych powinien być obszyty trwałą tkaniną PCV, 
niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. 
• wym. min. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm                                                                                           
-powinny posiadać Certyfikat Zgodności -  Atest Higieniczny.   

7 
Krokodyl manipulacyjno 
sensoryczny ( co zajęć 
terapeutycznych)  

1 sztuka 

Krokodyl manipulacyjno-sensoryczny                                                                                      
minimalne wymagania                                                                                                                             
-Kącik zabaw wykonany z drewna w połączeniu z piankowymi siedziskami w kształcie 
krokodyla  powinien zawierać w sobie wiele elementów ruchomych, dotykowych i 
piszczących,  które pozwolą dzieciom na poznawanie nowych kształtów, faktur, materiałów i 
dźwięków. Na ściance za siedziskiem powinna być możliwość montażu tabliczki 
manipulacyjnej.                                                                                                                                         
-zestaw powinien zawierać  kołki do ich montażu 
- zestaw powinien być wyposażony w przesuwane, ruchome koła zębate, drążki z kształtami 
geometrycznymi, dzwoneczki, kolorowe szybki i lusterko. W tylnej części oraz po bokach 
znajdować się powinny materace, na których dziecko może wygodnie usiąść lub położyć się.       
- wym. min.174 x 54 (+ po 8 cm na drewniane drążki z każdej strony) x 48 cm                             
• wys. min. siedziska 23 cm                                                                                                                     
•min. gł. siedziska 26 cm                                                                                                                         
• wym. min .ścianki oddzielającej 50 x 48 cm                                                                                       
•min. wym. bocznych materacy wykonanych z wytrzymałego materiału łatwego do 
utrzymania czystości 174 x 40 cm                                                                                                         
- powinien posiadać Certyfikat Zgodności                                                                                             
- tzn. Atest Higieniczny.    

8 
Woreczki z grochem ( do 
zajęć wyrównawczych)  

2 komplet 

Woreczki z grochem      
minimalne wymagania                                                                                                                            
-woreczki do ćwiczeń gimnastycznych z grochem                                                              
- wym. min. 10 x 10 cm                                                                                                                           
- min.8 kolorów -1kpl. 
- 1 komplet zawierać powinien 10 szt.  

9 Układanka matematyczna 1 sztuka 

Układanka matematyczna drewniana                                                                                        
minimalne wymagania                                                                                                                             
-zestaw matematyczny, powinien składać się z drewnianych podstawek do umieszczania 
liczmanów i obrazków.                                                                                                                           
Powinien zawierać 10 tabliczek z dłońmi, 10 z przedmiotami, 10 z cyframi                                     
- min. liczba elementów 95                                                                                                                      
-atest CE 

10 Patyczki do liczenia długie 1 zestaw 

Patyczki do liczenia długie                                                                                                               
minimalne wymagania                                                                                                                             
-dł.min. 10 cm,                                                                                                                                            
-10 kolorów                                                                                                                                                
- w opakowaniu min. 1000szt                                                                                                                     
-atest CE 

11 Podwójna lupa 10 sztuka 

Podwójna lupa                                                                                                                                  
minimalne wymagania                                                                                                                            
-przyrząd powinien umożliwiać obserwację małych i żywych owadów oraz niewielkich 
przedmiotów.                                                                                                                                                
- powiększenie 2x i 4x;                                                                                                                              
-wym. pudełka: śr. 6 cm, wys. 7,5 cm; 

12 Megalupa 7 sztuka 

Mega lupa                                                                                                                                         
minimalne wymagania                                                                                                                             
-Przyrząd powinien służyć do obserwacji nie tylko małych, żywych owadów, ale także rybek 
oraz roślin i drobnych przedmiotów.                                                                                                             
-pojemnik powinien móc być również małym wiwarium do hodowli roślin. W pokrywie 
powinna być umieszczona  lupa, a wokół niej malutkie otwory umożliwiające dopływ 
powietrza. -powiększenie 2x;                                                                                                                 
-wym. min. pudełka: śr. 10 cm, wys. 11,5 cm; 
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13 Eksperymentuj z dziećmi 1 zestaw 

Eksperymentuj z dziećmi                               
 wymagania minimalne                                   
 -zestaw powinien zawierać plansze i karty jak  przeprowadzić eksperymenty (np.. co jest 
potrzebne, ilości, kolejność mieszania itp..)                                                   
-powinien zawierać min.30 kart z  doświadczeniami 

14 Wyprawka kreatywna 2 sztuka 

Wyprawka kreatywna                           
minimalne wymagania                                    
zestaw powinien zawierać min.: 
• kółka do origami-zestaw mix, 2800 szt. -1kpl. 
• duży mix kwadratów do origami, 2100 szt. -1kpl 
• pompony, 100 szt. - 1 kpl. 
• kolorowe druciki, 100 szt. -1 kpl. 
• oczka mix, 10 g - 1 kpl. 
• piankowe kształty 1000 szt. - 1 kpl. 
• przedszkolny blok rysunkowy A1, 30 ark. - 1 kpl. 
• tektura falista kolorowa A4, 10 ark. -1 kpl. 
• jednokolorowy papier przestrzenny, 3 ark. -1 kpl. 
• tektura strecz kolory, 5 ark.- 1 kpl. 
• cekiny małe jesień-zima, 40 g - 1 kpl. 
• cekiny małe wiosna-lato, 40 g - 1 kpl. 
• kulki styropianowe śr. 7 cm, 10 szt. - 2 kpl. 
• brokatowe pudełeczko, 80 g - 1 szt. 
• klej introligatorski, 60 g - 1 szt. 

15 Wagi 1 komplet 

Wagi                                                                     
minimalne wymagania                                    
-pomoc dydaktyczna przydatna do wprowadzenia pojęcia ciężaru i nauki ważenia.                                                              
- powinny posiadać nakładane szalki 
- komplet powinien składać się z 2 szt. 
- wym. min. 8,5 x 26 x 9 cm 

16 
Kredki bambino zestaw 
300szt 

1 zestaw 

Kredki bambino (lub równoważne)                                   
minimalne wymagania                                   
 - zestaw powinien składać się z min.12 kolorów po 25 sztuk kredek                             
- każdy kolor zapakowany  w osobnej torebce strunowej                                             
-  dł. min. 8 cm ,  śr. min. 0,7 cm 

17 
Kredki trójkątne bambino 
60szt 

1 zestaw 

Kredki bambino  trójkątne   w drewnianej oprawie     (lub równoważne)                        
 minimalne wymagania                                   
 - zestaw powinien składać się z min. z 10 kolorów                                                  
- dł. min.15 cm 
-śr. min. 1 cm 
- śr. min. rysika 0,5 cm 
- wym. min. pudełka 18,5 x 10 x 14 cm. 
- zestaw powinien zawierać min. 60 szt. 

18 Paletka do farb 6 sztuka 

Paletka do farb                                                  
minimalne wymagania                                   
 -wykonana z tworzywa sztucznego. 
-wym. min. ok. 25 cm 

19 Kubek do malowania 10 sztuka 

Kubek do malowania                                        
minimalne wymagania                                    
-plastikowy kubek do farb.  
Powinien posiadać blokadę wylania, która zabezpiecza miejsce prac plastycznych przed 
przypadkowym zalaniem. 
 Powstrzymuje płyn przed wydostaniem się z pojemnika w razie niekontrolowanego 
przewrócenia przez dziecko lub odwrócenia do góry dnem. 
- min.wys. 10 cm 
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20 
Zestaw pędzli do 
malowania 

1 zestaw 

Zestaw pędzli do malowania                          
minimalne wymagania                                    
-zestaw powinien składać się z pędzli w różnych rozmiarach z naturalnym włosiem.                                                  
-komplet, powinien składać się  z min.12 szt. pędzli o okrągłych końcówkach i 12 szt. o 
płaskich końcówkach. 
- ilość w komplecie min. 24 szt. 

21 Duże liczydło 1 sztuka 

Duże liczydło                                                       
minimalne wymagania                                    
-duże liczydło na drewnianym stojaku           
-Koraliki w 2 kolorach.                                      
-wym. min.  85 x 120 cm 

22 Szarfy 10 sztuka 

Szarfy do ćwiczeń gimnastycznych 
minimalne wymagania 
szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej. 
wym. min. 1 szt. • dł. 120 cm • szer. 3 cm 

23 Chusta -spadochron 1 sztuka 

Chusta animacyjna Spadochron                  
minimalne wymagania                                    
-chusta powinna być kolorowa i lekka          
- powinna posiadać uchwyty pozwalające na uczestnictwo w zabawach wielu osobom. 
-wym. min. śr. 3,5 m 
- min.8 uchwytów 
- maksymalne obciążenie 10 kg 
- na środku siateczka                                       
- powinna posiadać Certyfikat Zgodności  
- tzn. Atest Higieniczny.    

24 Tablice korkowe 100x 150 3 sztuka 

Tablica korkowa                                                
Minimalne wymagania  
dot. tablicy korkowej z kolorową powierzchnią: 
Tablica z kolorową – jasnoniebieską powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, do 
prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych.  
• wym. 100 x 150 cm 

25 Tablice korkowe 100x 200 1 sztuka 

Tablica korkowa                               
Minimalne wymagania dot. tablicy korkowej z kolorową powierzchnią: 
Tablica z kolorową – jasnozieloną powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, do 
prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych.  
• wym. 100 x 200 cm 

26 Tablice korkowe 90x 120 3 sztuka 

Tablica korkowa                                            
Minimalne wymagania dot. tablicy korkowej z kolorową powierzchnią:  
Tablica z kolorową – ciemnoniebieską powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, do 
prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. • wym. 90 x 120 cm 

27 
Tablica manipulacyjna 
hipcio 

1 sztuka 

Tablica manipulacyjna                                    
 minimalne wymagania                                   
 - rozmiary min. (91cmx 4,5x 32cm),  
- opis wyglądu  
- kolorowy labirynt wykonany z drewna w kształcie hipopotama  zawierający małe liczydło, 
labirynt magnetyczny oraz sorter kształtów.             
 - do zawieszenia na ścianie 

28 
LABIRYNT NA ŚCIANĘ 
samolot gucia 

1 sztuka 

Tablica manipulacyjna                     
Minimalne wymagania dot. tablicy manipulacyjnej:  
- rozmiary min. (69cmx 36cm),  
- opis wyglądu - kolorowy labirynt wykonany z drewna w kształcie samolotu  zawierający 
przesuwne kształty min. 4szt,  
- do zawieszenia na ścianie 

29 
Labirynt na ścianę 
chmurka Mai 

1 sztuka 

Tablica Manipulacyjna            
Minimalne wymagania dot. tablicy manipulacyjnej:  
- rozmiary min. (67cmx 45cm),  
- opis wyglądu  
- kolorowy labirynt wykonany z drewna w kształcie chmurki  zawierający przesuwne kształty 
min. 4szt, 
 - do zawieszenia na ścianie 
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30 
Klocki lego duplo magiczny 
zamek 

1 sztuka 

Klocki Lego Duplo magiczny zamek  (lub równoważne)  
 Minimalne wymagania dot. klocków:  
-kolorowe duże klocki do układania,  
- ilość minimalna elementów 56szt,  
- możliwość ułożenia zamku, 
- atesty CE,  
Wymiary (bez schodów): ok. 27 cm wysokości, 19 cm szerokości i 19 cm głębokości. 

31 Domek z patio naturalny 1 sztuka 

Domek z patio                                   
Minimalne wymagania dot. domku : 
 -Domek powinien być wykonany z plastiku odpornego na szkodliwe działanie  słońca i 
warunków atmosferycznych                          
- powinien być wyposażony w część kuchenną z palnikami, piecykiem, półką na naczynia 
oraz kominek                             
 - posiadać drzwi na zawiasach ze szczeliną na listy i obszerne okna,  patio.      
-posiadać min.19-częściowy zestaw akcesoriów zawierających zabawkowe jedzenie, 
naczynia i telefon.                             
- Elektroniczny dzwonek wydający dźwięki 
-  wym. min.szer.160 x dł.93 x wys.120 cm 
- baterie ( w zestawie)                                      
 - atest CE 

32 
Łóżeczko drewniane dla 
lalek 

3 sztuka 

Łóżeczko drewniane dla lalek              
Minimalne wymagania dot. łóżeczka:   
-  powinno być kolorowe i wykonane z drewna                                              
-posiadać gładkie i zaokrąglone krawędzie                                             
- atest CE                                            
- min. wymiary: 52,5x30x35 

33 Kołyska dla lalek 3 sztuka 

Kołyska dla lalek                    
Minimalne wymagania dot. kołyski:        
- powinna być kolorowa i wykonana z drewna                                             
-posiadać gładkie i zaokrąglone krawędzie                                            
 - atest CE                                            
- min. wymiary: 33x30x50 

34 Pościel dla lalek 6 sztuka 

Pościel dla lalek                                   
Minimalne wymagania dot. pościeli:        
- powinna składać się z kołdry , poduszki, prześcieradła                          
- wymiary: powinna pasować do łóżeczka o wym.52,5x30x35 oraz kołyski o wym.33x30x50 

35 Wózek gondola 2 sztuka 

Wózek gondola                               
Minimalne wymagania dot. wózka:                
-   powinien być wykonany z dobrej jakości materiałów łatwych do utrzymania czystości w 
pastelowych kolorach, estetycznie wykończony.                                   
- powinien posiadać gondolę, składaną budkę z daszkiem         
- wym. min. 58 x 38 x 61 cm                            
- atest CE        
   

36 
Wózek głęboki z 
nosidełkiem 

2 sztuka 

Wózek głęboki z nosidełkiem           
Minimalne wymagania dot. wózka głębokiego dla lalek:                                         
-   powinien być wykonany z dobrej jakości materiałów  łatwych do utrzymania czystości, 
estetycznie wykonany,                     
-powinien posiadać wyciąganą gondolę i mini "bagażnik. , budkę z daszkiem 
-  wym. min. 62 x 37 x 66 cm                            
- atest CE         

37 
Wózek spacerowy z 
daszkiem dla lalek 

1 sztuka 

Minimalne wymagania dla wózka spacerowego dla lalek:                                    
-powinien być wykonany z dobrej jakości materiałów łatwych do utrzymania czystości, 
estetycznie wykonany,                    
-powinien posiadać dolny kosz oraz składany daszek ,przednie kółko powinno być skrętne.                                                        
- wózek powinien być składany, by zminimalizować jego rozmiar podczas przechowywania.                                              
- powinien posiadać gumowe kółka.            
-  wym. min.  56 x 38 x 70 cm                           
-  wym. po złożeniu 85 x 38 x 17 cm              
 - atest CE            
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38 Wózek dla lalek trójkołowy 2 sztuka 

Wózek dla lalek trójkołowy                     
Minimalne wymagania dot. wózka głębokiego dla lalek:                                         
-   powinien być wykonany z dobrej jakości materiałów  łatwych do utrzymania czystości, 
estetycznie wykonany,                     
-powinien posiadać składaną budkę z daszkiem 
-  wym .min.  wym. 61 x 33 x 54 cm                  
- ATEST CE 

39 
Lalki do ubierania z 
ubrankami 

4 sztuka 

Lalka do ubierania z ubrankami               
Minimalne wymagania dla lalki:                    
 - powinna być miękka, do przytulania       
– powinna zawierać komplet ubrań dla chłopca i dziewczynki (koszulka, kurtka, buty i 
spodnie u chłopca lub sukienka u dziewczynki.                                                           
- ubranka powinny zawierać różne elementy zapięć guziki, sznurówki, rzepy, suwaki, 
sprzączki aby pomogły dzieciom  opanować trudną sztukę samodzielnego ubierania się. 
- wym. min.dł. 50 cm                                          
- atest CE 

40 
Lalka szmaciana TYPU 
Wera 

1 sztuka 

Lalka szmaciana                             
 Minimalne wymagania dla lalki:                     
-  powinna być miękka, do przytulania       
- posiadać długie kolorowe włosy , ubranka                                                            
- wym. min.dł. 46 cm                                         
- atest CE 

41 Lalka szmaciana typu klara 1 sztuka 

Lalka szmaciana                              
Minimalne wymagania dla lalki:                    
- powinna być miękka, do przytulania        
- posiadać długie kolorowe włosy , ubranka                                                            
- wym. min.dł. 61 cm                                         
 - atest CE 

42 
Lalka szmaciana typu 
gutek 

1 sztuka 

Lalka Szmaciana                            
 Minimalne wymagania dla lalki:                     
- powinna być miękka, do przytulania        
- posiadać długie kolorowe włosy , ubranka                                                            
- wym. min.dł. 56 cm                                         
 - atest CE 

43 Lalka szmaciana typu Julek 1 sztuka 

Lalka szmaciana                      
Minimalne wymagania dla lalki szmacianej:                                          
- powinna być miękka, pokryta pluszowym materiałem, częściowo wypełniona grochem 
(np.. pupa).            
- posiadać zdejmowane ubranka            
- wym. min. dł.40cm                              
- atest CE 

44 
Ubranka dla lalki typu 
Julka 

1 zestaw 

Ubranka dla lalki                                     
 Minimalne wymagania dla ubranek dla lalki szmacianej:                                               
 - komplet powinien zawierać min.: kurtka, spodenki, ogrodniczki ,koszula, czapka, buty, 
majtki, chustka                                           
- Komplet ubranek dopasowany do wym. miękkiej lalki min.40cm. 

45 
Bobas z kocykiem i 
akcesoriami 

2 sztuka 

Bobas z kocykiem                                    
minimalne wymagania dla lalki plastikowej z akcesoriami:                               
 - powinna być wykonania z plastiku           
- posiadać ruchome ręce, nogi i głowę, oraz zdejmowane ubranko.                             
- lalka po naciśnięciu na plecy powinna wydawać  różne dźwięki.                                  
- w zestawie powinien znajdować się: kocyk o wym. 25,5 x 25,5 cm oraz smoczek, butelka, 
pielucha, skarpetki.         
- wys. min. 24cm                                               
 - atest CE 
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46 
Torba z akcesoriami dla 
bobasa 

2 sztuka 

Torba z akcesoriami dla bobasa    
Minimalne wymagania dla torby:                    
- powinna być wykonana z tkaniny wypełniona akcesoriami dla niemowlaka: 2 butelki o wys. 
9 cm , zasypka , balsam , 2 ręczniki o wym. 20 x 20 cm ,  
kocyk o wym. 42 x 17 cm                                                
- wym.torby  min. 18cmx8cmx15cm               
- atest CE 

47 Bobas w chodziku 2 sztuka 

Bobas w chodziku                                             
Minimalne wymagania dot. lalki w chodziku:                                                              
- Lalka z miękkim, szmacianym tułowiem i plastikową głową i dłońmi.                          
-zestaw powinien zawierać : lalka, chodzik na sznurku, z regulowaną wysokością, o wym. 28 
x 26,5 x 17,5 cm,  grzechotka i trzy tekturowe kostki z literami.                               
- wym. min. wys.35cm                                      
- atest CE 

48 Wyprawka bobasa 3 sztuka 

Wyprawka bobasa.                                           
Minimalne wymagania dla wyprawki:            
-Zestaw powinien zawierać minimum:  
2 pieluszki ,  
miska o śr. min.12 cm ,   
łyżka i widelec o dł. min.10 cm ,  
butelka o dł. min.10 cm  
butelka dł. min.7 cm ,   
smoczek.                                                              
-atest CE 

49 
Lalka z zestawem 
lekarskim 

2 sztuka 

Lalka z zestawem lekarskim                         
minimalne wymagania dla lalki zestawem lekarskim:                                        
- zestaw powinien zawierać min 1 szt. .plastikową lalkę z twardym tułowiem i ubrankami 
- min. dł. lalki 38 cm 
- w komplecie powinny znajdować się min. słuchawki medyczne, termometr oraz 
opakowanie witamin                                        - 
 atest CE 

50 Komplet pacynek z torbą 1 komplet 

Komplet pacynek z torbą                               
Minimalne wymagania:                                   
 - torba powinna być wyposażona w uchwyt, ekspres umożliwiający całkowite otwieranie i 
rozkładanie torby, a także taśmy ułatwiające trzymanie pacynek na swoim miejscu. 
Możliwość montażu otwartej torby na ścianie                                   
- min.14 kolorowych, bajkowych, pacynek o wys. od 22 do 30 cm                                       
-  wym. min. zamkniętej torby 63 x 48 cm     
- wym. min. otwartej torby 63 x 96 cm           
 - atest CE 

51 
Domek letniskowy dla 
lalek 

1 sztuka 

Domek letniskowy drewniany dla lalek       
Minimalne wymagania:                                   
-powinien być wykonany z solidnego drewna, posiadać trzy poziomy, liczne 
pomieszczeniami min.5  i taras, kolorową dekorację ścian i podłóg.                                 
- Domek powinien być otwarty na jedną stronę i zawierać bogate wyposażenie (min.19 
mebelków),                                         
 - wym.min. 55 x 33 x 71 cm                              
-atest CE 

52 Drewniany domek 1 sztuka 

Drewniany domek dla lalek                              
minimalne wymagania:                               
 -domek powinien być wykonany z drewna posiadać dwupoziomowe , 
barwne elementy, - powinien być wyposażony w liczne akcesoria, takie jak stoliki, krzesełka, 
komplet wypoczynkowy, szafki, wyposażenie łazienki, wyposażenie kuchni,                                                     
-powinien posiadać  zasuwany dach. 
- min. wym. 40 x 26 x 38 cm                             
-atest CE 
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53 Zestaw fryzjerski duży 2 zestaw 

Zestaw fryzjerski duży:                                    
Minimalne wymagania:                                   
 -w komplecie powinno znajdować się min: suszarka wydająca dźwięk, lokówka lusterko, 
grzebień, perfumy,  spinki, wałki, nożyczki plastikowe, atomizer                          
- akcesoria powinny być wykonane z bezpiecznego plastiku, starannie wykończone 
- atest CE 

54 Zestaw piękności 2 zestaw 

Zestaw  piękności:                                            
Minimalne wymagania:                                   
-zestaw powinien być wykonany z plastiku, -zestaw powinien zawierać min.: grzebień, 2 
lusterka, nożyczki, pomadka, puderniczka, cienie, 2 wałki, 4 spinki.           
- min. wym. elem. od 4 x 2 cm do 13,5 x 5 cm                                                                        
 - atest CE 

55 Walizka małego lekarza 3 sztuka 

Walizka małego lekarza:                                 
Minimalne wymagania:                                    
-zestaw lekarskich akcesoriów powinien znajdować się w praktycznej walizce.           
- powinien być wykonany z tworzywa sztucznego.                                                        
- zawierać min. 14 różnych elementów (min. stetoskop, okulary, termometr, strzykawka 
itp..). 
-wym. min. akcesoriów od 48 x 10 cm do 5 x 3 cm 
- wym. min. walizki 27 x 24 x 5 cm                   
- atest CE 

56 Straganik z pojemnikiem 1 sztuka 

Straganik z pojemnikiem                                
Minimalne wymagania                                    
 -Straganik powinien być wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi 
elementami z płyty MDF. W tylnej części posiadać trzykomorowy pojemnik i półeczki, 
natomiast w przedniej części - 2 półki.                                                                     
 - wym.min.  Szer.76 x dł.72 x wys.110 cm     
- wys. blatu 52 cm                                            
-atest CE 

57 Warsztat budowniczego 1 zestaw 

Warsztat budowniczego                                 
minimalne wymagania                                    
- warsztat powinien być wykonany z drewna z kolorowymi elementami                 
-  zestaw powinien mieć kształt krzesła. 
- powinien zawierać min.38 drewnianych i plastikowych elem. 
- wym. min. 55 x 28 x 81 cm                             
- atest CE 

58 Auto typu Quad 2 sztuka 

Auto  typu Quad                                                           
minimalne wymagania                                    
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i metalu, wygląd quada                
-Skala 1:16.                                              
-powinien posiadać efekty dźwiękowe. 
- atest CE 
- min. dł. 16 cm 

59 Mini autka wyścigówki 2 Komplet  

mini autka wyścigówki                                    
minimalne wymagania                                   
 - wykonane z bardzo wytrzymałego materiału (plastik lub metal)                            
- wygląd wyścigówek , kolorowe                    
- wym. min. 6 x 2,5 x 2 cm                                
- w zestawie powinno znajdować się min. 4szt .  
Różnych aut wyścigowych                      
-atest CE 

60 
Mini auta pojazdy 
ciężarowe 

1 komplet 

mini autka POJAZDY CIĘŻAROWE                
minimalne wymagania                                    
- wykonane z bardzo wytrzymałego materiału (plastik lub metal)                            
- wygląd aut ciężarowych , kolorowe               
- wym. min. 8 x 3 x 3 cm                                
- w zestawie powinno znajdować się min. 4szt . różnych aut ciężarowych                     
 -atest CE 



9 
 

61 Auta ratunkowe 4 sztuka 

auta ratunkowe  -straż pożarna, policja, pogotowie                                        
minimalne wymagania                                    
- wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.                                                        - 
plastikowe koła.                                          
-podczas jazdy pojazdy powinny wydawać dźwięk, świecić światłami.                              - 
posiadać ruchome elementy. 
- wym. min.wym. 10 x 5,5 x 7 cm                    
-atest CE 

62 Auta wyścigowe 4 sztuka 

autka wyścigówki                                    
minimalne wymagania                                   
 - wykonane z bardzo wytrzymałego materiału (plastik lub metal)                            
- wygląd wyścigówek , kolorowe                    
- posiadać plastikowe koła                            
 -    wym. min.9 x 6 x 5 cm                                
 -atest CE 

63 
Auto wywrotka typu 
middle truck 

2 sztuka 

Auto wywrotka                                                  
minimalne wymagania                                    
- powinna być wykonana z bardzo wytrzymałego plastiku                                      
-  wywrotka powinna posiadać  ruchomą skrzynię załadunkową.                                      
- wym.min   32 x 20 x 25 cm.                         
 -atest CE   

64 Auto śmieciarka 1 sztuka 

Auto śmieciarka                                                 
minimalne wymagania                                    
- powinna być wykonana z bardzo wytrzymałego plastiku                                      
- śmieciarka powinna być wyposażona w otwieraną i podnoszoną lawetę oraz otwierany, 
podnoszony i wyjmowany kosz na śmieci.                                                           
-  wym.min  43 x 18 x 22 cm.  .                          
-atest CE   

65 Łopatka do piasku 5 sztuka 

Łopatka do piasku                                            
minimalne wymagania                                    
-Łopatka powinna być o bardzo dużej wytrzymałości, wykonana z tworzywa sztucznego.                                                       
- min. dł. 55 cm                                                   
- atest CE 

66 Łopatka do piasku 3 sztuka 

Łopatka do piasku                                           
 minimalne wymagania                                    
-łopatka z mocnym, metalowym trzonkiem.  
Szufla i rączka wykonana z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.     
- min. dł. 38 cm                                                   
- atest CE 

67 Duży zestaw do piask 1 zestaw 

zestaw do piasku do piasku                           
minimalne wymagania                      
-zestaw zapowinien być zapakowany w kartonowe sztywne pudełko (aby łatwo można było 
przechowywać) i powinien zawierać minimum: 
• 5 szt. młynków 
• 10 szt. wiaderek 
• 10 małych łopatek 
• 10 dużych łopatek 
• 30 szt. różnych foremek 
• 10 szt. grabek                                                   
- powinien być wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego 
 - atest CE 
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68 
Zestaw piankowy TOR 
przeszkód 

1 zestaw 

Zestaw piankowy Tor przeszkód                  
minimalne wymagania                                    
- zestaw piankowy składający się z kształtek rehabilitacyjnych o różnych kształtach , 
wykonany z  materiału łatwego do utrzymania czystości                                   
 - min. wym. zestawu 180 x 405cm                
Zestaw powinien składać się z następujących elementów:                      
-baza wysoka wym. min.60 x 30 x 60 cm - 4 szt. 
-baza mała dostosowana do belki o dł. boku 20 cm. wym. 60 x 20 x 40 cm- 2 szt. 
-półkole wym. 120 x 30 x 60 cm- 1 szt. 
- sześciokąt wym. 120 x 30 cm ,śr. otworu 60 cm  - 1 szt. 
-belka cienka o wym. 100 x 20 x 20 cm 
  - 1 szt 
- materac mały  wym. 120 x 60 x 7 cm- 3 szt. 

69 
Tunel komplet z 
kryjówkami 

1 komplet 

Tunel z kryjówkami                                           
minimalne wymagania                                    
-zestaw powinien zawierać kolorowe namioty kryjówki i tunele ,powinien być wykonany z 
miękkiego ortalionowego materiału. Lekki a po złożeniu łatwy do przechowywania. Łatwy 
do montażu.             
- zestaw powinien składać się:                   - 
4 tunele o wym. min. śr. 46 cm, dł. 88 cm 
- koło środkowe o wym. min.90 x 47 cm 
-namiot o wym. min. 105 x 105 x 85 cm 
-domek o wym. min.93 5 x 67 5 x 100 cm    -atest CE       

70 Piłka 15cm 5 sztuka 

Piłka gumowa o śr 15cm                                
minimalne wymagania                                   
 - piłka gumowa kolorowa z uśmiechniętą buźką                                                                   -
wym.min.15cm                                                
 -atest CE 

71 Piłka 23cm 5 sztuka 

Piłka gumowa o śr 23cm                                
minimalne wymagania                                    
- piłka gumowa kolorowa                                
 -wym.min.23cm                                                 
-atest CE 

72 Piłka do nogi gumowa 2 sztuka 

Piłka nożna gumowa o śr 15cm                    
minimalne wymagania                                    
- piłka nożna gumowa kolorowa                     
-wym.min.15cm                                                 
-atest CE 

73 
Klocki typu: lego duplo – 
wesołe miasteczko 

1 sztuka 

Klocki typu; LEGO DUPLO  Wesołe miasteczko  
Minimalne wymagania dot. klocków:           
-W zestawie min. pięć figurek : dwoje dorosłych i troje dzieci. 
- Zestaw powinien zawierać : diabelski młyn z trzema kabinami i funkcją obracania, 
obracającą się karuzelę z czterema figurkami koników i kołem zębatym, stragan z dwiema 
pofalowanymi zjeżdżalniami, pociąg z wagonikiem, lodziarnię ze stołem i krzesłami oraz 
klocek przedstawiający toaletę z ubikacją i umywalką, klocki z rysunkami lodów, soku 
pomarańczowego, miarki wzrostu, papieru toaletowego i butelek z mydłem, Akcesoria: 
aparat fotograficzny, baloniki, bita śmietana i kubek. 
 - Zestaw powinien być odpowiedni dla dzieci w wieku 2–5 lat.                                        
- posiadać atest CE                                        
- ilość elementów w zestawie min. 106szt                                    
Wymiary: 
-  Diabelski młyn ma ok. 38 cm wysokości, 19 cm szerokości i 16 cm głębokości. 
-  Karuzela ma ok. 20 cm wysokości, 21 cm szerokości i 19 cm głębokości. 
- Lodziarnia ma ok. 24 cm wysokości, 12 cm szerokości i 7 cm głębokości. 
 -  Pociąg ma ok. 9 cm wysokości, 24 cm długości i 6 cm szerokości. 

74 
Klocki typu lego duplo 
kreatywny budowniczy 

1 sztuka 

Klocki typu LEGO DUPLO kreatywny budowniczy                                       
Minimalne wymagania dot. klocków:  
-kolorowe duże klocki do układania,             
- ilość minimalna elementów 110szt,    
zestaw powinien zawierać : podwozie, śmigło, 2 otwierane okna, zjeżdżalnia i fotele. 
- Akcesoria: parasol, 8 kwiatów i aparat z wizjerem, przez który można patrzeć, klocki z 
rysunkiem okien samochodowych, misia, potraw z grilla, lodów i prezentów,                                            
- atesty CE 
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75 Klocki typu lego classic 1 sztuka 

Klocki typu lego Classic                        
Minimalne wymagania dot. klocków:           
- ilość minimalna elementów 442szt,           
- atesty CE,                                                      
Zestaw powinien zawierać m.in..: szeroki wybór kół i opon w różnych kolorach i rozmiarach 
oraz komplet kolorowych elementów LEGO, takich jak cegiełki, kształty i oczy. 
- atesty CE 

76 Zestaw artystyczny 1 zestaw 

Zestaw artystyczny                                         
minimalne wymagania, zestaw powinien zawierać min:                    
- Brystol 100 arkuszy o wym. 50 x 70 cm 25 kolorów -1 kpl. 
• Brystol 25 arkuszy o wym. 35 x 50 cm 25 kolorów - 1 kpl. 
• Karton gładki 100 arkuszy A4 10 kolorów -1 kpl. 
• Brystol 50 arkuszy A4 10 kolorów - 1 kpl. 
• Wkład z papieru rysunkowego A4 -1 kpl. 
• Duży mix kwadratów do origami -1 kpl. 
• Kwadraty do origami mix 40 - 1 kpl. 
• Kwadraty do origami mix 80 - 1 kpl. 
• Klej czarodziejski 1000 g - 1 szt. 
• Bibuła karbowana kolorowa - 1 kpl 

77 Kuchnia uli 1 zestaw 

Kuchnia do zabawy                                           
Minimalne wymagania                                     
- Zestaw szafek imitujących kuchnię.  
- powinien być wykonany z płyty laminowanej o gr. min.14 mm.  
Fronty z płyty MDF o gr. min.14 mm. 
- moduł główny o wym.min.dł. 149,5 x szer. 38,5 x wys. 126,5 cm 
- Blat o wym. min. dł.112,4 x szer.38,5 cm na wys. 60 cm 
- Drzwiczki 2 szafek z szybkami z plexi 
-Lodówka o wym. min. 36,6 x 38,5 x 66 cm z półką w środku 
- Moduł górny o wym.min.30,5 x 30,5 x 112,4 cm.                                                                             
- atest CE 

78 Super kuchnia 1 sztuka 

Kuchnia z mocnego tworzywa sztucznego                                                         
minimalne wymagania                                    
- kącik kuchenny powinien  zawierać: szafkę z zamykanymi drzwiczkami, kuchenkę 
mikrofalową, piekarnik i lodówkę. Zestaw powinien wydawać kuchenne dźwięki. Kuchenka 
powinna bulgotać i skwierczy, a gałka nad piecykiem klikać, gdy się nią pokręci. -drzwi 
lodówki powinny być ukształtowane tak, by imitowały podajnik do lodu, dodatkowo 
przestrzeń tą można będzie wykorzystać jako półkę.                                 
- zestaw powinien zawierać 14 akcesoriów, wśród których będzie minimum dzbanek na 
kawę, 3 talerzyki, 2 widelce, 2 noże, 1 szpatułkę, 1 patelnię, burgera i bułkę, wieszak na 
ręcznik i ściereczka do naczyń. - w zestawie powinny być załączone nóżki, którymi można 
podwyższyć zabawkę. 
• wym. 96,5 x 44 x 105 cm                                 
-atest CE 

79 Kasa sklepowa 1 sztuka 

Kasa sklepowa                                                  
minimalne wymagania                                  
 -powinna być wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym kalkulatorem, mikrofonem i 
świecącym na czerwono skanerem. 
- powinna zawierać min. mini koszyczek na zakupy ,artykuły spożywcze 
( np.. mleko, konserwy, owoce itp..), monety banknoty ,karta płatnicza                                  - 
wym. min. 35 x 17 x 12 cm                             
-atest CE 

80 
Skrzyneczka na owoce i 
warzywa 

4 sztuka 

Skrzyneczka na owoce i warzywa               
minimalne wymagania                                   
 - skrzynka powinna być wykonana z drewna, przeznaczona do przechowywania owoców, 
warzyw  lub innych produktów spożywczych.                      
- wym. min 16 x 11 x 5,5 cm                              
-atest CE 
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81 Warzywa plastikowe 1 zestaw 

Warzywa plastikowe                                       
 minimalne wymagania                                   
 -wykonane z plastiku, kolorowe                      
- min. 50szt.                                                        
- atest CE 

82 Owoce plastikowe 1 zestaw 

Owoce  plastikowe                                        
minimalne wymagania                                   
 -wykonane z plastiku, kolorowe                     
 - min. 50szt.                                                        
- atest CE 

83 
Fartuszki do malowania z 
rękawkami 10szt 

1 komplet 

Fartuszki do malowania farbami                   
minimalne wymagania                                    
- wykonane z materiału łatwego do czyszczenia, ze ściągaczami przy rękawkach, 
zawiązywane lub zapinane  z tyłu na plecach i przy szyi                                 
 - wym. min. 65 x 102 cm.,komplet 10szt. 

84 
Fartuszki do malowania ze 
smokiem 

5 zestaw 

Fartuszki do malowania farbami                   
minimalne wymagania                                    
-fartuszek ochronny z rękawami wykonany z tworzywa sztucznego, wiązany z tyłu. 
- wym. min. 37 x 49 cm 

85 Makatka z literami 1 sztuka 

Makatka z literami                                            
minimalne wymagania                                    
-wisząca plansza wykonania z materiału z kieszonkami wykonanymi z przezroczystego 
tworzywa aby można było  w łatwy sposób uporządkować umieszczone w kieszonkach 
litery.               
-ilość drukowanych liter (małych i wielkich) min. 500 kartoników o wys. min. 11cm                                                                  
- wym. min. makatki 65 x 77 cm; 

86 Makatka jadłospis 1 sztuka 

Makatka na jadłospis                                       
minimalne wymagania                                    
-makatka powinna być kolorowa może być w kształcie różnych warzyw                        
- możliwość umieszczenia na niej jadłospisu na dzień lub tydzień w przedszkolu.                                                       
- powinna posiadać miejsce na jadłospis formatu A4                                                          
- wym. min.47 x 52 cm 

87 Talerz obiadowy  15 sztuka 

Talerz obiadowy typu arcoroc                                
minimalne wymagania                                    
-wykonany z białego szkła hartowanego wytrzymałego na wstrząsy i uderzenia.         
- Szkło powinno być materiałem nieporowatym, aby nie zatrzymywać żadnych 
mikroorganizmów, j100% higieniczne.                                                 
-nadawać się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. -
wytrzymywać różnice temperatur do 135 stopni. 
-  śr. 27,3 cm 

88 Talerz głęboki 15 sztuka 

Talerz głęboki typu  arcoroc                                
minimalne wymagania                                   
 -wykonany z białego szkła hartowanego wytrzymałego na wstrząsy i uderzenia.         
- Szkło powinno być materiałem nieporowatym, aby nie zatrzymywać żadnych 
mikroorganizmów, j100% higieniczne.                                                 
-nadawać się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. -
wytrzymywać różnice temperatur do 135 stopni. 
-  śr. 23 cm 

89 Talerz deserowy 15 sztuka 

Talerz deserowy typu arcoroc                                
minimalne wymagania                                    
-wykonany z białego szkła hartowanego wytrzymałego na wstrząsy i uderzenia.         
- Szkło powinno być materiałem nieporowatym, aby nie zatrzymywać żadnych 
mikroorganizmów, j100% higieniczne.                                                 
-nadawać się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. -
wytrzymywać różnice temperatur do 135 stopni. 
-  śr. 19,5 cm 
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90 Kubek brush 15 sztuka 

Kubek ze szkła hartowanego                               
minimalne wymagania                              
-wykonany z białego szkła hartowanego wytrzymałego na wstrząsy i uderzenia.         
- Szkło powinno być materiałem nieporowatym, aby nie zatrzymywać żadnych 
mikroorganizmów, j100% higieniczne.                                                 
-nadawać się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. -
wytrzymywać różnice temperatur do 135 stopni. 
- śr.min. 7,2 cm                                                  
- wys. 8,9 cm                                                      
 - poj. 250 ml 

91 Łyżka 15 sztuka 

Łyżka do zupy                                                     
minimalne wymagania                                    
-powinna być wykonana ze stali nierdzewnej 18/0.  
Możliwość mycia w zmywarce.                                                          
- min.dł. 19 cm 
  

92 Widelec 15 sztuka 

Widelec                                                    
 minimalne wymagania                                   
 -powinna być wykonana ze stali nierdzewnej 18/0.  
Możliwość mycia w zmywarce.                                                          
- min.dł. 19,5cm 
  

93 Nóż 15 sztuka 

nóż                                                      
 minimalne wymagania                                    
-powinna być wykonana ze stali nierdzewnej 18/0.  
Możliwość mycia w zmywarce.                                                          
- min.dł. 20,5 cm 
  

94 Łyżeczka 15 sztuka 

Łyżeczka                                                   
minimalne wymagania                                   
 -powinna być wykonana ze stali nierdzewnej 18/0.  
Możliwość mycia w zmywarce.                                                          
-min. dł. 14,5cm 
  

95 Duży zestaw obiadowy 2 zestaw 

Duży zestaw obiadowy do zabawy               
minimalne wymagania                                    
-powinien zawierać min. 13 elementów: czajnik, rondel, naczynie do odcedzania, patelnię, 
patelnię teflonową, wok, naczynie żaroodporne, łyżkę, łopatkę, cedzak, sitko.                                                     
- wym. min.od 8 x 8 do 9 x 18 cm                    
-  różne kolory,                                                  
-atest CE 

96 Zestaw obiadowy 2 zestaw 

zestaw obiadowy do zabawy               
minimalne wymagania                                   
 -powinien zawierać min.:                                 
- 4 widelce, 4 noże, 4 łyżki,  4 kubeczki, 4 talerze, rondel z przykrywką                         
- dł. elem. do 15 cm                                                                                                                      
-różne kolory,                                                    
-atest CE 

97 Pęsetki duże  1 zestaw 

Zestaw pęsetek   dużych                                               
minimalne wymagania                                    
-zestaw dużych plastikowych pęsetek, wygodnych do trzymania w rączce i chwytania 
owadów oraz niewielkich przedmiotów. Powinny posiadać specjalne wgłębienia na paluszki 
pomagające utrzymać pęsetkę stabilnie w dłoni a ząbkowana końcówka powinna 
zapobiegać wyślizgiwaniu się chwytanych przedmiotów.                                                      
-  zestaw powinien zawierać min. 12 pęsetek po 2 z każdego koloru.                      
- wym. min. 15 cm. 
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98 Od A do Z (książka) 4 sztuka 

Książka od a do z                                              
minimalne wymagania                                   
- książka powinna być przeznaczona do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i młodszym szkolnym. Na poszczególnych stronach powinny znajdować się 
graficzne znaki małej i dużej litery z alfabetu oraz miejsce na ćwiczenia w pisaniu, może 
zawierać  interesujące wiersze i wesołą grafikę zwierząt, ptaków i owadów. 
•min. 48 str. 

99 
Angielski w przedszkolu 
typu  „time for English” -
zestaw 

1 zestaw 

Angielski w przedszkolu typu  „time for English” –zestaw 
Minimalne wymagania:  
- kompletny zestaw materiałów dydaktycznych powinien zawierać: program nauczania, 
scenariusze, pomoce z instrukcjami, CD. 
oraz powinien odpowiadać na następujące potrzeby dzieci, w tym:  
- najnowocześniejsze techniki nauczania, jasno określone cele dydaktyczne, 
- min. 30 gotowych scenariuszy zajęć, 
- min. 20 zabaw i gier wielozmysłowych (każda z instrukcją) 
- uczenie przez działanie i zabawę, 
- angielska wymowa słówek, zwrotów, oraz instrukcji do zabaw na CD, 
- efektywna realizacja w małych i dużych grupach, 
- pełne wsparcie dla nauczycieli rozpoczynających nauczanie języka, 
- wspomaganie globalnego rozwoju, 
- nie wymagać zakupu dodatkowych podręczników. 
 

 

 
 

Zakres 2: Meble 

Lp Nazwa przedmiotu Ilość  J.M. Specyfikacja 

1 Stolik okrągły przedszkolny 5 sztuka 

Stolik okrągły przedszkolny                                                                                      
minimalne wymagania                                                                                                                
-stół drewniany  z drewnianymi nogami o regulowanej wysokości.                                                       
- okrągły blat i obrzeże w kolorze białym.                                                
- blat sprzedawany w komplecie z nogami o regulowanej wysokości (system kombistół)  
w zakresach 0-3 (40 cm, 46 cm, 52 cm, 58 cm). 
-wym. min. śr. 90 cm, W 40-58 cm       - wazne atesty i certyfikaty,  
 zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012. 

2 Krzesła mimi „0” 5 sztuka 

Krzesła drewniane „0”                        
minimalne wymagania                           
-krzesełka powinny być wykonane  z lakierowanej sklejki bukowej o gr.min. 6  mm, stelaż 
- profil drewniany o przekroju min.22 x 45 mm. Płyta siedziska powinna zakrywać 
elementy konstrukcyjne stelaża.  Dodatkowo krzesełko powinno posiadać łączynę 
wzmacniającą, umieszczoną między przednimi nóżkami. Solidna, drewniana konstrukcja 
powinna zapewniać stabilność podczas siedzenia małych dzieci. 
-stopki powinny posiadać tworzywo chroniące podłogę przed zarysowaniem.                                     
-krzesełka można stawiać jedno na drugim                                                  
-ważne atesty i certyfikaty,  zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-
2:2012. 

3 Krzesła mimi „1” 6 sztuka 

Krzesła drewniane „1”                        
minimalne wymagania                           
-krzesełka powinny być wykonane  z lakierowanej sklejki bukowej o gr. min. 6  mm, stelaż 
- profil drewniany o przekroju min.22 x 45 mm. Płyta siedziska powinna zakrywać 
elementy konstrukcyjne stelaża.  Dodatkowo krzesełko powinno posiadać łączynę 
wzmacniającą, umieszczoną między przednimi nóżkami. Solidna, drewniana konstrukcja 
powinna zapewniać stabilność podczas siedzenia małych dzieci. 
-stopki powinny posiadać tworzywo chroniące podłogę przed zarysowaniem.                                     
-krzesełka można stawiać jedno na drugim                                                  
-ważne atesty i certyfikaty,  zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-
2:2012. 
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4 Krzesła mimi „2” 4 sztuka 

Krzesła drewniane „2”                        
minimalne wymagania                           
-krzesełka powinny być wykonane  z lakierowanej sklejki bukowej o gr. min. 6  mm, stelaż 
- profil drewniany o przekroju min.22 x 45 mm. Płyta siedziska powinna zakrywać 
elementy konstrukcyjne stelaża.  Dodatkowo krzesełko powinno posiadać łączynę 
wzmacniającą, umieszczoną między przednimi nóżkami. Solidna, drewniana konstrukcja 
powinna zapewniać stabilność podczas siedzenia małych dzieci. 
-stopki powinny posiadać tworzywo chroniące podłogę przed zarysowaniem.                                     
-krzesełka można stawiać jedno na drugim                                                  
-ważne atesty i certyfikaty,  zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-
2:2012. 

5 Dywan żabka 1 sztuka 

Dywan                                                                  
minimalne wymagania                                    
-Dywan oprócz ciekawego wzoru powinien posiadać wartość edukacyjną.     
- powinien posiadać wkomponowane w motyw dywanu figury geometryczne które 
można zakryć elementami w odpowiednich kształtach. Elementy z figurami mogą być 
również wykorzystywane do zabaw poza dywanem: układania kształtów w wyznaczonej 
kolejności, odnajdywania kształtów i grupowania ich wg koloru itp.                          
- skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.                                        
-dywan powinien posiadać Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny.              
-powinien być min. pokryty środkiem uniepalniającym. 
• wysokość runa: min.7 mm 
• wym. min.2 x 3 m 
• 16 różnych figur w dwóch kolorach. 

6 Dywan Tom 1 sztuka 

Dywan                                                                  
minimalne wymagania                                    
-Dywan powinien posiadać   nadruk wesołych zwierzaków, można na nim  grać w klasy.                                            
-powinien być wykonany z przędzy syntetycznej, termicznie stabilizowanej, z efektem 
typu frise. Technologia Wilton (tkany maszynowo).                                           
-  wysokość runa min.ok. 8 mm.                     
- skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.                                       
 -dywan powinien posiadać Certyfikat Zgodności  
- tzn. Atest Higieniczny.              

7 
Biurko typu  Quadro z 
szafką 

1 sztuka 

Biuro z szafką                                                    
minimalne wymagania                                    
-powinno być wykonane z białej płyty laminowanej o gr. min.18 mm, z kolorowymi 
elementami wykonanymi z płyty o gr. min.18 mm pokrytej trwałą okleiną 
termoplastyczną. , posiadać szufladę oraz szafkę 
• wym. 120 x 60 x 76 cm 
• wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm 
• wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm 
• wym. frontu szafki 37 x 37 cm 
• wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm             
- powinnno posiadać Certyfikat Zgodności – 
 tzn. Atest Higieniczny.            

8 Krzesło obrotowe 1 sztuka 

Krzesło obrotowe                                              
minimalne wymagania                                    
-Krzesło obrotowe  powinno posiadać podłokietnik. Wysokość siedziska można ustawić w 
dowolnej pozycji za pomocą podnośnika pneumatycznego .  
Aby dodatkowo można było regulować  również odległość oraz kąt nachylenia oparcia 
względem siedziska. Krzesło powinno być bardzo stabilne, pięcioramienna podstawa 
zwiększająca komfort użytkowania.                             
-powinno być wykonane z materiału 100% włókna syntetyczne.          

9 Szafka PASTEL mały moduł 1 sztuka 

Szafka modułowa                                             
minimalne wymagania                               
-powinna składać się z  6 skrytek z półeczkami. Stelaż wykonany z laminowanej płyty w 
kolorze brzozy, tylne ścianki oraz fronty z MDF w kolorze błękitnym, niebieskim, 
jasnozielonym i beżowym. 
wym. min 65 x 35 x 113 cm, wym. min. skrytki 30 x 32 x 30 cm                                     - 
powinnna posiadać Certyfikat Zgodności  
- tzn. Atest Higieniczny.            
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10 Szafa na lezaki i pościel 1 sztuka 

Szafa na leżaki i pościel                                  
minimalne wymagania                                    
-szafa powinna pomieścić 16 kompletów pościeli i tyle samo leżaczków.              
-powinna posiadać możliwość montażu drzwi oraz zasłonki. 
- wym. min. stelaża szafy: 141 x 61 x 200 cm                                                                        - 
powinna posiadać Certyfikat Zgodności  
- tzn. Atest Higieniczny.    

11 Drzwiczki do szafy małe 1 para 

Drzwi małe  do szafy na leżaki i pościel      
minimalne wymagania                                
- wym.  70 x 80 cm                                          
 -powinny posiadać Certyfikat Zgodności  
- tzn. Atest Higieniczny.    

12 Drzwiczki do szafy duże 1 para 

Drzwi duże do szafy na leżaki i pościel                
minimalne wymagania                          
- wym.  70 x 108 cm                                        
 - powinny posiadać Certyfikat Zgodności  
- tzn. Atest Higieniczny.    

13 Regał średni L 2 sztuka 

Regał średni L                                                    
minimalne wymagania                                    
- regał powinien być wykonany z płyty laminowanej o gr. min.18 mm.                      
- powinien posiadać przegrodę i 2 półki      - wym. min. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm                
 -powinny posiadać Certyfikat Zgodności  
-  Atest Higieniczny.   

14 Zestaw typu Qadro 1 zestaw 

Zestaw                                                    
minimalne wymagania    
- regał powinien być wykonany z płyty laminowanej                                                      
- Fronty o gr. min.18 mm powinny być pokryte  trwałą okleiną termoplastyczną i nie 
wymagają dodatkowego obrzeża.          
- powinien posiadać bezpieczne chowane uchwyty                                                              - 
wymiary zestawu: 79,2 x 41,5 x 124,2 cm   Skład zestawu: 
- regał L z przegrodą i 2 półkami, 1 szt. 
wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm 
 - Półki  - 2 szt., 1 kpl. 
-wym. 36,5 x 37 cm 
 - szuflada wąska - biała, 4 szt. 
wym. frontu 37 x 18,3 cm 
-drzwiczki średnie 90 - białe, 1 szt. 
wym. 37 x 74,4 cm 
- drzwiczki średnie 90 - limonkowe, 1 szt. 
• wym. 37 x 74,4 cm                                           
-powinien  posiadać Certyfikat Zgodności  
– Atest Higieniczny.   

15 
Pojemniki plastikowe 
płytkie 

4 sztuka 

Pojemniki plastikowe płytkie                         
- minimalne wymagania                                  
-powinny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego,                          
- pasować do szafek z kolekcji: Sanlandia, Flexi i Quadro.                                                    
- powinny być dostarczane z prowadnicami.                                                    
- wym. min. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm                    
 -powinny posiadać Certyfikat Zgodności  
-  Atest Higieniczny.   
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16 
Pojemniki plastikowe 
głębokie 

4 sztuka 

Pojemniki plastikowe płytkie                         
minimalne wymagania                                  
-powinny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego,                         
-pasować do szafek z kolekcji: Sanlandia, Flexi i Quadro.                                                   - 
powinny być dostarczane z prowadnicami.                                                   
 - wym. min. 31,2 x 42,7 x 15 cm                     
-powinny posiadać Certyfikat Zgodności  
-  Atest Higieniczny.   

17 Pojemniki plastikowe duże 2 sztuka 

Pojemniki plastikowe płytkie                         
minimalne wymagania                                  
-powinny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego,                         
 -pasować do szafek z kolekcji: Sanlandia, Flexi i Quadro.                                                   - 
powinny być dostarczane z prowadnicami.                                                   
- wym. min. 31,2 x 42,7 x 22,5 cm                 
-powinny posiadać Certyfikat Zgodności  
-  Atest Higieniczny.   

18 
Pojemniki plastikowe 
Jumbo 

3 sztuka 

Pojemniki plastikowe płytkie                         
- minimalne wymagania                                  
-powinny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego,                          
-pasować do szafek z kolekcji: Sanlandia, Flexi i Quadro.                                                   - 
powinny być dostarczane z prowadnicami.                                                   
 - wym. min. 31,2 x 42,7 x 30cm                     
-powinny posiadać Certyfikat Zgodności -  Atest Higieniczny.   

19 Zestaw 70 Qadro 1 zestaw 

Zestaw do kącika czytelniczego                   
minimalne wymagania:                                   
-zestaw powinien składać się z materacy piankowych pokrytych imitacją skóry oraz z 
pojemnikami z płyty laminowanej w tonacji klonu i białej oraz szarej płyty MDF,  -Opis 
składników zestawu: 
 - pojemnik mały z płyty MDF, 2 szt. Pojemnik z 4 przegródkami. wym. 60 x 60 x 26 cm 
- Materac z oparciem, 3 szt. Kwadratowe materace piankowe pokryte imitacją skóry 
wym. 60 x 60 x 7 cm 
wym. oparcia 60 x 60 x 7 cm 
 kolor zielony 
 - Materac kwadratowy - szary, 3 szt. Kwadratowe materace piankowe pokryte imitacją 
skóry 
wym. 60 x 60 x 7 cm 
- Materac kwadratowy - jasnozielony, 2 szt. Kwadratowe materace piankowe pokryte 
imitacją skóry 
wym. 60 x 60 x 7 cm                                        
 -powinny posiadać Certyfikat Zgodności  
-  Atest Higieniczny. 

20 Kącik łąka 1 sztuka 

Kącik sensoryczny manipulacyjny  łąka  
minimalne wymagania                                  - 
powinien być dwuczęściowy  wykonany z lakierowanej sklejki. Wykonany tak aby można 
było  go montować na dwa sposoby: w rogu sali lub płasko na ścianie.                                                               
- Kącik powinien posiadać: przesuwanki, drążek z kształtami, elementy z różnego rodzaju 
tkanin, z różnymi wypełnieniami - szeleszcząca folia, groch, dzwoneczki, silikon, 
piszczałka (mocowane na napy), aplikację zwierząt i elementy zapinane na różne sposoby 
(rzep, guzik).                             
- min.wym. elem. (szer. x wys.): 140 x 97 cm 

21 Dywan do kącika łąka 2 sztuka 

Dywan do kącika sensoryczno – manipulacyjnego                                               
minimalne wymagania                                    
-kolorowy dywan z nadrukiem, tematycznie odpowiadający kącikowi manipulacyjno-
sensorycznemu powyżej, w kształcie 1/4 koła. Pokryty środkiem uniepalniającym. 
wysokość runa: min. 7 mm 
dł. boku 140 cm                                                
--powinny posiadać Certyfikat Zgodności -  Atest Higieniczny. 
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22 Stół z ławeczkami duch 1 zestaw 

Stół z ławeczkami                                             
minimalne wymagania                                    
-bezpieczny kolorowy stół z siedziskami dla 4 dzieci, który świetnie nadaje się do zabaw 
na zewnątrz i wewnątrz. Po obróceniu zamienia się w wygodną huśtawkę z ławeczkami,                                  
-  wym. min. 115,5 x 69 x 56                            
- wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego                                                           

23 Leżaczki przedszkolne 15 sztuka 

Leżaczki przedszkolne                                    
wymagania minimalne                                    
-łóżeczka powinny posiadać  stalową konstrukcję i tkaninę przepuszczającą powietrze.                                                           
- narożniki z tworzywa sztucznego powinny stanowić nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja 
powinna pozwalać na układanie łóżeczek jedno na drugim.                                               
wym. min. 132,5 x 59 x 12 cm                       
 kolor niebieski                                                
maksymalne obciążenie 60 kg                    
powinny posiadać Certyfikat Zgodności  
-Atest Higieniczny. 

24 Komplet pościeli 15 komplet 

Komplet pościeli                                                
minimalne wymagania                                  
 Komplet powinien składać się z: poduszki, kołderka oraz prześcieradło z gumką.                                                    
- możliwość prania pościeli w pralce, w temp. min. 40 stopni. 
różne wzory 
wym. kołderki min80 x 120 cm 
wym. poduszki min35 x 50 cm 
wym. prześcieradła 146 x 65 cm                   
-powinny posiadać Certyfikat Zgodności  
-  Atest Higieniczny 

25 Stolik na kubeczki 1 sztuka 

Stolik na kubeczki do mycia zębów i ręczniki                                                      
minimalne wymagania                                    
-  stolik do przechowywania kubeczków i ręczników min. 16szt. powinien być na kółkach. 
Blat i półka wykonane z płyty laminowanej HPL o gr.min.10 mm, wieniec stolika ze sklejki 
brzozowej, lakierowanej o gr. min.18 mm, a stelaż z rury o śr. min.32 mm, malowanej 
proszkowo. Kółka powinny być wyposażone w hamulce.                                  
- powinien posiadać możliwość zawieszenie ręczników min.16szt. 
 wym. min.53 x 53 x 65 cm                             
-powinny posiadać Certyfikat Zgodności -  Atest Higieniczny           

26 Prześcieradło z podkładem 15 sztuka 

Prześcieradło z podkładem                            
minimalne wymagania                                    
-powinno być bawełniane, wodoodporne, a przy tym oddychające,                      
 - powinno idealnie zabezpieczać materac przed wilgocią i zabrudzeniami.                     
 - możliwość prania  w pralce (temp. 60 stopni)                                                                
 - skład: 100% bawełny z warstwą 100% PCV                                                                     
 - wym. 120 x 60 cm 

27 Duży stolik piknikowy 2 sztuka 

Duży stolik piknikowy                                       
minimalne wymagania                                   
 -stolik  do zabaw dla min.6 maluchów.       
 - powinien być wykonany z wytrzymałego i odpornego na warunki atmosferyczne 
tworzywa sztucznego                                        
- powinien posiadać zaokrąglone boki oraz łatwą do sprzątania gładką powierzchnię.                                                    
-  wym. min.100 x 93 x 53,5                              
- atest CE 

28 
szafka L z 2 półkami, typu 
Quadro 

2 sztuka 

Szafka  L z 2  półkami                                           
minimalne wymagania                              
-powinna być wykonana z białej lub klonowej płyty laminowanej o gr.min. 18 mm.                                                                      
- posiadać 2 półki                                              
- wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm                        
 -powinny posiadać Certyfikat Zgodności -  Atest Higieniczny.   
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29 
Szafka M+ na plastikowe 
pojemniki, typu Qadro 

1 sztuka 

Szafka na plastikowe pojemniki    z dwoma przegrodami                            
minimalne wymagania                                   
 -powinna być wykonana z białej lub klonowej płyty laminowanej o gr.min. 18 mm.  , 
dostosowana do pojemników plastikowych z prowadnicami do przechowywania 
zabawek                               
 - powinny posiadać dwie przegrody              
-wym. 104 x 48 x 86,8 cm                                
- powinny posiadać Certyfikat Zgodności  
- tzn. Atest Higieniczny.    

30 
Szafka typu  PASTEL duży 
moduł 

1 sztuka 

Szafka modułowa   duża                                 
minimalne wymagania                           
-powinna składać się z  9 skrytek z półeczkami. Stelaż wykonany z laminowanej płyty w 
kolorze brzozy, tylne ścianki oraz fronty z MDF w kolorze błękitnym, niebieskim, 
jasnozielonym i beżowym. Moduł duży składa się z 9 skrytek z półeczkami. Stelaż 
wykonany z laminowanej płyty w kolorze brzozy, tylne ścianki oraz fronty z MDF w 
kolorze błękitnym, niebieskim, jasnozielonym i beżowym. 
wym. 99 x 35 x 113 cm, wym. skrytki 30 x 32 x 30  
- powinny posiadać Certyfikat Zgodności  
- tzn. Atest Higieniczny.            

31 Siedzisko piankowe 1 sztuka 

Siedzisko z pianki                                             
minimalne wymagania                                    
-Stelaż zapewniający stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PCV, łatwą 
do utrzymania w czystości. 
wym. min. 40 x 40 x 120 cm 

 


